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Město Horažďovice 
Usnesení  

z 84.  jednání  Rady města Horažďovice  konaného  
 dne 11.06.2018 

 
Zveřejněna  je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 
Rada města Horažďovice:  

1. schvaluje  zápis a bere  na  vědomí  zprávu  o  kontrole  plnění  přijatých  usnesení  z  83. schůze RM ze 
dne 28.05.2018  

2. v záležitosti akce „Třebomyslice, rekonstrukce čp.1“:  

a) schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., ve zjednodušeném podlimitním řízení 

b) stanovuje hodnotící komisi ve složení dle návrhu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

3. v záležitosti akce „ZŠ Blatenská – revitalizace školního areálu“:  

a) schvaluje uzavření smlouvy mezi Jiřím Urbánkem, Hraniční 70, Přední Ptákovice, Strakonice, 
IČO: 73552771 a městem Horažďovice na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
zpracování studie, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti 
zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 114.700 Kč bez DPH (138.787 Kč vč.  DPH) 

b) schvaluje přesun ve výši 138.787 Kč na akci z nespecifikované investiční rezervy, který bude 
zahrnut do rozpočtového opatření č. 6 

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

4. v záležitosti akce „Vodovody pro místní části, Horažďovice“: 

a) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky společnosti SWECO Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 
Praha 4, IČO: 26475081 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové 
dokumentace a provedení související inženýrské činnosti, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné 
zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 2.624.000 
Kč bez DPH (3.175.040 Kč vč. DPH) za vypracování projektové dokumentace a jednotkovou 
cenu 650 Kč bez DPH/hod (786,50 Kč vč. DPH/hod) a 3.630 Kč bez DPH/cesta (4.392,30 Kč vč. 
DPH/cesta) za výkon autorského dozoru projektanta 

b) schvaluje přesun ve výši 990.300 Kč na akci „Vodovody pro místní části, Horažďovice“ 
z nespecifikované investiční rezervy, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 6 

c) ukládá zbylé výdaje akce „Vodovody pro místní části, Horažďovice“ zahrnout do návrhu rozpočtu 
na rok 2019 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

5. v záležitosti akce „Oprava omítek a výměna otvorových výplní čp. 4, Horažďovice“:  

a) revokuje usnesení 78. RM bod č. 3 ze dne 12.03.2018 z důvodu oznámení o nepodepsání 
smlouvy vybraným dodavatelem 

b) schvaluje uzavření smlouvy mezi společností WINDOW Holding a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň, 
IČO: 28436024 a městem Horažďovice na realizaci stavebních prací opakované veřejné zakázky 
malého rozsahu zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti 
zákona č. 134/2016 Sb., za nabídkovou cenu 930.590 Kč bez DPH (1.070.178 Kč vč. DPH) 
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c) schvaluje přesun ve výši 133.420 Kč na akci z nespecifikované neinvestiční rezervy, který bude 
zahrnut do rozpočtového opatření č.6 (936.760 Kč již bylo přesunuto v rozpočtovém opatření č. 1 
ze dne 12.03.2018)  

       – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

6. odkládá rozhodnutí týkající se architektonické studie stavby „Revitalizace sídliště Jiráskova v 
Horažďovicích“ a požaduje projednání ve stavební komisi  – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  

7. odkládá rozhodnutí týkající se architektonické studie stavby „Rekonstrukce sokolovny Horažďovice“ – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

8. v záležitosti akce „Zvýšení kapacity Hotelu Prácheň, Horažďovice“:  

a) neschvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování projektové 
dokumentace a výkon inženýrské činnosti, zadávané dle § 31 výjimky pro veřejné zakázky 
malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb. 

b) neschvaluje seznam potencionálních uchazečů k oslovení výzvou k podání nabídky 

c) nejmenuje hodnotící komisi dle návrhu 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

9. schvaluje nabídkové řízení na prodej bytové jednotky č. 929/2, ulice Loretská v Horažďovicích na st.p.č. 
1149, st.p.č. 1150 a spoluvlastnického podílu 562/14218 na společných částech domu 929 a 930, st.p.č. 
1149, st.p.č. 1150 v k.ú. Horažďovice za minimální cenu 505.800 Kč, pověřuje MěÚ, odbor investic, 
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru prodeje bytové jednotky – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

10. v  záležitosti žádosti ……….. ……………  neschvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 238/9 orná půda o 
výměře 126 m2 v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku projednat se 
žadatelkou záměr pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

11. v záležitosti žádosti ……….. …………  neschvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 238/28 orná půda o 
výměře 21 m2 v k.ú. Horažďovice a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku projednat se 
žadatelkou záměr pronájmu – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

12. v záležitosti žádosti ………………………. neschvaluje záměr odprodeje části pozemku p.č. 1509/8 trvalý 
travní porost o výměře cca 30 m2 v k.ú. Horažďovice z důvodu zásahu do příjezdové komunikace – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

13. v záležitosti žádosti ………. …………….neschvaluje záměr odprodeje pozemku p.č. 36/5 zahrada o 
výměře 376 m2 a části p.č. 36/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 718 m2 v k.ú. Boubín a pověřuje 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku projednat se žadatelem záměr pronájmu pozemku p.č. 36/5 v k.ú. 
Boubín – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

14. schvaluje uzavření smlouvy mezi Plzeňským krajem a městem Horažďovice o poskytnutí účelové dotace 
z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ na restaurování omítek včetně 
nástěnné malby výklenkové kaple sv. Vojtěcha ve výši 100.000 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

15. schvaluje částečnou uzavírku části místní komunikace v Jiráskově ulici (úsek u křižovatky s ulicí 
Komenského) na pozemku p. č. 2792 v k. ú. Horažďovice pro účely stavby „Úprava přechodů pro chodce 
s omezenou schopností pohybu a orientace – Mobilita pro všechny – změna přechodu č. 04 a 14" ve 
dnech od 02.07.2018 do 31.07.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města   

16. schvaluje umístění kabelové elektrické přípojky NN pro firemní areál společnosti do pozemků města p. č. 
1480/12, 1484/3 a 1768/3 v k. ú. Horažďovice dle žádosti Lochmann Industries, s.r.o., Klášterský mlýn 20, 
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Rejštejn za podmínek stanovených ve smlouvě o právu provést stavbu na cizím pozemku – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

17. v  záležitosti poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu:  

a) bere na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 1.990.867,82 Kč na 
realizaci „Snížení energetické náročnosti BD Mayerova 783-784, Horažďovice“ a souhlasí s 
podmínkami rozhodnutí  

b) bere na vědomí registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2.023.117,41 Kč na 
realizaci „Snížení energetické náročnosti BD 787-788 ulice Pod Vodojemem, Horažďovice“ a 
souhlasí s podmínkami rozhodnutí 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

18. schvaluje výjimku ze stavební uzávěry pro oplocení studny na pozemku p. č. 1510/12 v k.ú. Horažďovice 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

19. schvaluje veřejnoprávní smlouvu o umístění a provedení stavby „Horažďovice, Nový Dvůr – sklad 
techniky“ dle žádosti společnosti Oseva Seeds, s.r.o., Komenského 1028, Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

20. schvaluje uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě ze dne 15.10.2001 mezi městem Horažďovice 
(pronajímatel) a společností Bytservis Sušice s.r.o., Příkopy 86, Sušice (nájemce), kterým se navyšuje 
nájemné na 2.061.880 Kč + DPH v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města   

21. schvaluje pronájem  nebytových prostor o výměře 72,95 m2, Mírové náměstí 11, Horažďovice Ivetě 
Loberšínerové, se sídlem Bezručova 751, Horažďovice za účelem provozování skladu a výdejního místa 
oblečení a obuvi s platností od 01.07.2018 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve 
výši 491,70 Kč/m2/rok, schvaluje uzavření příslušné nájemní smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

22. schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), ………….. , Horažďovice ……… …………….. , ………………. , 
…………..   s platností od 01.07.2018 na dobu určitou do 30.06.2019 za nájemné ve výši 41,59 Kč/m2 – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

23. schvaluje pronájem bytu č. ..  (2+1), ……………… , Horažďovice …………. , ………………. s platností od 
01.07.2018 na dobu určitou do 30.06.2019 za nájemné ve výši 41,59 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

24. schvaluje pronájem bytu č. .. (2+1), ……………… , Horažďovice ……….. ……………  s platností od 
01.07.2018 na dobu určitou do 30.06.2019 za nájemné ve výši 41,59 Kč/m2 – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

25. provádí rozpočtové opatření č. 6/2018, kterým se zvyšují příjmy o 10.000 Kč a zvyšují výdaje o 10.000 Kč 
– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční  

26. doporučuje ZM schválit Zásady tvorby a čerpání „Fondu rozvoje bydlení města Horažďovice“ – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

27. doporučuje ZM schválit Protokol o výběrovém řízení pro poskytování zvýhodněných úvěrů z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 05.06.2018, tj.: schválit uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru: 

a) …………. ………….. , ………………….. , ……………….  - úvěr ve výši 50 tis. Kč se splatností 4 
roky a úrokovou sazbou 1,5 % p.a. 

b) ……………….. … , …………………. , …………….  úvěr ve výši 20 tis. Kč se splatností 5 let a 
úrokovou sazbou 1,0 % p.a. a úvěr ve výši 45 tis. Kč se splatností 4 roky a úrokovou sazbou 1,0 
% p.a. 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   
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28. doporučuje ZM schválit Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2017 – souhlasit s hospodařením za 
rok 2017, a to bez výhrad a vzít na vědomí Zprávu o přezkoumání hospodaření zpracovanou Krajským 
úřadem Plzeňského kraje – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor finanční   

29. v záležitosti vyřazení majetku příspěvkové organizace na základě předloženého seznamu majetku 
souhlasí s návrhem a způsobem vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku ZŠ Blatenská 
v celkové pořizovací hodnotě 58.610 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

30. v záležitosti veřejnosprávních kontrol:  

a) bere na vědomí protokol o kontrole – Základní umělecká škola Horažďovice, příspěvková 
organizace (čj. MH/08139/2018) a Základní škola Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková 
organizace (čj. MH/07483/2018) 

b) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní umělecká škola 
Horažďovice, příspěvková organizace za rok 2017, IČO: 71294929 a ukládá  zisk ve výši 
159.361,55 Kč převést do rezervního fondu příspěvkové organizace, z toho částku ve výši 
10.358,18 Kč použít na pokrytí ztráty z výsledku hospodaření předcházejících účetních období 

c) schvaluje účetní závěrku a výsledek hospodaření organizace Základní škola Horažďovice, 
Blatenská 540, příspěvková organizace za rok 2017, IČO: 75005557 a ukládá  k úhradě ztráty ve 
výši 4.611,16 Kč použít prostředky rezervního fondu příspěvkové organizace 

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

31. doporučuje ZM schválit  poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Horažďovice, 
Komenského 211, příspěvková organizace, IČO: 75005271 ve výši 1.700.000 Kč na předfinancování 
projektu CZ.06.4.59./0.0/0.0/16_075/0005964 modernizace učebny přírodních věd a schválit uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

32. schvaluje  uspořádání akce „Cesta napříč stoletou republikou“ s tím, že akce bude probíhat na Mírovém 
náměstí – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

33. v záležitosti nabídek knih:  

a) neschvaluje zakoupení knihy Po cestách doma i v cizině  

b) neschvaluje zakoupení knihy Příběhy z jižních Čech – Prácheňsko   

– za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK  

34. bere na vědomí havarijní kácení 1 ks javoru u zámku na parcele č. 1/2 v k ú. Horažďovice – za realizaci 
usnesení zodpovídá organizační složka Technické služby   

35. rozhodla o přijetí nabídky dodavatele HERTIN s.r.o., Nádražní 707, Vřesina u Bílovce, IČO: 48395617 na 
realizaci vzdělávání provázané s klíčovou aktivitou (KA 5) projektu Městský úřad Horažďovice – 
profesionalita s lidskou tváří II.“ (část A), za nabídkovou cenu 34.500 Kč bez DPH (41.745 Kč vč. DPH) a 
schvaluje uzavření příslušné smlouvy – za realizaci usnesení zodpovídá tajemnice MěÚ   

36. schvaluje doplnění ceníku Městského muzea Horažďovice o novou položku – vstupné na výstavu Konec 
velké války a život v nové republice ve výši 20 Kč – za realizaci usnesení zodpovídá místostarostka města  
a organizační složka Městské muzeum  

37. odkládá rozhodnutí týkající se  Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace podlimitní veřejné 
zakázky na realizaci akce  „Digitalizace a modernizace kina Otava (Dukla) v Horažďovicích“ zadávané dle 
§ 53 zákona č. 134/2016 Sb. ve zjednodušeném podlimitním řízení – za realizaci usnesení zodpovídá 
MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města  

38. schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Revitalizace sídliště Šumavská, 
Pod Vodojemem, Horažďovice – I. etapa“ uzavřené se společností SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 
Praha 4, jehož předmětem je změna termínů plnění – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a majetku města  
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39. schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0011150/VB/003 k akci 
„Horažďovice, KT, ZETES – kNN“ mezi městem Horažďovice (povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/8, Děčín – Podmokly zastoupenou na základě plné moci společností Senergos, a.s., 
Družstevní 452/13a, Ostopovice (oprávněná) za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč + DPH 
v zákonem stanovené sazbě – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku 
města  

40. schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o nájmu bytu č. … (2+1), ………………. , Horažďovice s ………. 
……………….  ke dni 31.07.2018 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a 
majetku města  

41. schvaluje vyřazení osobního automobilu Škoda Octavia 1,9 TDI 4x4 z majetku prodejem – za realizaci 
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor správní  

42. schvaluje poskytnutí dotace DSO Horažďovicko, IČO: 02270935 ve výši 40.000 Kč na financování 
neinvestičních výdajů spojených se zajištěním oprav drobných sakrálních památek v projektu „Obnova 
drobných sakrálních památek v obcích na území svazku Horažďovicko“ a schvaluje uzavření příslušné 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor PPŠK a 
starosta města  

43. přijímá nabídku společnosti City Upgrade s.r.o., Školská 12, Praha 1, IČO: 02756021 na zajištění funkce 
organizátora architektonické veřejné dvoufázové projektové soutěže o návrh „Revitalizace kina a 
křižovatky Strakonická – Plzeňská, Horažďovice“, dále funkce sekretáře soutěže a přezkušovatele 
soutěžních návrhů za maximální cenu 155.400 Kč bez DPH (188.034 Kč vč. DPH) – za realizaci usnesení 
zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města   

44. doporučuje ZM schválit program 21. zasedání ZM dne 25.06.2018 a navrhuje ověřovatele zápisu: Mgr. 
Alenu Průchovou, Mgr. Karla Zrůbka a návrhovou komisi: Jana Buriánka, Josefa Chalupného – za 
realizaci usnesení zodpovídá starosta města  

45. v záležitosti jednání RM a ZM schvaluje:  

 termíny jednání RM:  25.06.2018 ve 14:00 h 

 termíny jednání ZM:              25.06.2018 v 18:00 h – velká zasedací místnost MěÚ 

 

 

 
 
        

  
 
 Ing. Michael Forman, v.r.      Ing. Hana Kalná, v.r.  
      starosta města                místostarostka města  

 
 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 


